Registerutdrag
Flyvice Oy har förbundit sig att skydda din integritet. I detta registerutdrag redogör vi för de principer vi tillämpar för att
skydda dina personuppgifter. Vi följer de lagar och bestämmelser som reglerar personuppgiftsskyddet enligt finsk lag.
Detta är ett registerutdrag enligt Personuppgiftslagen (523/99) 10§:
Registrets benämning:
Flyvice Oy, Sijaispalvelu
Registerhållare:
Flyvice Oy, Solistinkatu 1, 90140 Oulu, Finland. info@flyvice.fi
Syftet med att hantera personuppgifter, dvs syftet med registret:
Uppgifter som lämnas via ett formulär sparas i en vikariedatabas hos registerhållaren. Vikariedatabasen används
endast till rekrytering och vikariatbemanning, samt därmed relaterade funktioner.
Uppgifter i registret:
I registret sparas personuppgifter som lämnats via ett formulär samt uppgifter, som avser mottagna arbetspass. Användaren kan själv via
tjänsten kontrollera eller uppdatera de uppgifter som lagrats i tjänsten.
Godkända informationskällor:
Personuppgifter samlas endast in via ett formulär. Uppgifter i registret uppdateras inte via externa informationskällor utanför
tjänsten. Godkända informationskällor är de arbetssökande, som registrerat sig som användare av tjänsten. De
arbetsgivare, som använder tjänsten, ansvarar för hanteringen av användar- och arbetspassrelaterade uppgifter i samband
med rekryteringen.
Godkänd överföring av information:
Personuppgifter, som lämnats via ett formulär på vår webbplats, lämnas inte vidare till extern tredje part och
används inte till direktmarknadsföring utan medgivande. Uppgifterna skickas inte utanför den Europeiska Unionen
eller Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet, om inte detta är nödvändigt för tjänstens tekniska genomförande.
I detta fall ansvarar registerhållaren för att uppgiftsskyddet håller tillräcklig nivå i enlighet med gällande lagstiftning.
Registerskydd:
Uppgifterna samlas i databaser, som befinner sig i bevakade lokaler. Uppgifterna kan endast nås av vissa namngivna personer.
Användandet av registret har begränsats genom användarrättigheter och händelser i registret sparas i rekryteringssystemets loggar,
för vilkas hantering registerhållaren ansvarar. Registret kan endast användas med begränsade rättigheter av användare som erhållit
användarnamn och lösenord till systemet.
Kontrollrättighet:
Registrerad part har enligt personuppgiftslagens 26§ rätt att kontrollera vilka uppgifter som finns lagrade om honom/henne i personregistret. En
undertecknad kontrollförfrågan bör skickas skriftligen till:
Flyvice Oy
Sijaispalvelu
Solistinkatu 1 A3
90140 Oulu
FINLAND

